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Tuna Caranguejeiro

� Cerca de duas centena de
pessoas estiveram presentes
no jantar comemorativo dos 25
anos da Juventude Desportiva
do Lis  e da conquista do título
nacional pela equipa de juve-
nis, numa festa realizada na
passada sexta-feira.

A cerimónia contou com a
presenças dos vereadores Lino
Pereira e António Martinho -
em representação do presiden-
te da Câmara Municipal de
Leiria, Raúl Castro -, o presi-
dente e o vice-presidentes da
Federação de Andebol de Por-
tugal Henrique Torrinha e Rui
Coelho, respectivamente.

O antigo presidente da Fede-
ração, Luís Santos, juntou-se à
festa dos 25 anos da colectivi-
dade, fundada na altura que foi
'líder' federativo.

Muitos fundadores do clube,
antigos atletas, dirigentes, ami-
gos e simpatizantes do clube
associaram-se a esta comemo-
ração, assim como à homena-
gem de que foram alvo as atle-
tas juvenis do clube que se
tinham sagrado horas antes
campeãs nacionais.

Toda a equipa esteve presen-
te, assim como técnicos e diri-

gentes  que receberam a faixa
de campeãs .

A direcção apresentou ainda
algumas imagens com mo-
mentos importantes do passa-
do e a nova imagem do seu site
so clube : www.juvelis.pt.

A presidente da direcção do
clube leiriense, Célia Afra,
recebeu, num envelope, o des-
pacho do licenciamento do
Centro Desportivo de S. Ro-
mão, aguardado há algum
tempo. 

Recorde-se que o pavilhão
foi inaugurado em 2002. l

ANDEBOL

Juve festejou os 25 anos 
e o título nacional de juvenis
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Bastante emocionado e com 
a voz ainda trémula devido às 
sensações fortes vividas no 
banco, o técnico do Xico An-
debol era um homem realiza-
do com a conquista da Taça de 
Portugal em andebol. «O jogo 
não foi fácil. Foi extremamente 
difícil. É óbvio que  não con-
tava com este desempenho, 
devido ao cansaço, mas aca-
bámos por fazer um grande 
jogo, pois tivemos uma entre-
ga inexcedível. Mais uma vez 
honrámos o clube e honrá-
mos a cidade de Guimarães», 
começou por referir.

De seguida, Nuno Santos 
anunciou que o Xico Ande-
bol não iria participar na edi-
ção de 2010/11 da Taça dos 
Vencedores de Taças, prova 
pela qual o seu clube se apu-

rou por mérito próprio. «É um 
prémio que de certeza abso-
luta não vamos usufruir devi-
do ao factor financeiro.

Ganhar a Taça é tudo aqui-
lo que desejávamos para  fe-
char uma época brilhante. Es-

tou muito emocionado e fo-
mos uns justos vencedores», 
finalizou.

Paulo Faria
criticou arbitragem

O técnico do Sporting, 

Paulo Faria, teceu algumas 
críticas ao trabalho dos ár-
bitros, sobretudo nas exclu-
sões de que foram alvo os jo-
gadores do Sporting. «Que-
ria dar os parabéns ao Xico, 
mas acho uma falta de res-
peito para com o Sporting o 
que se passou aqui hoje (on-
tem). Não sei o que se pas-
sou mas passou-se alguma 
coisa. O número de exclu-
sões que tivemos e a limita-
ção que tivemos durante o 
jogo fez com  que não con-
seguíssemos  passar para a 
frente. Foi azar da nossa par-
te, mas assim é muito difícil 
jogar e aconteceu sucessiva-
mente hoje (ontem). Sempre 
que estávamos na iminência 
de passar para a frente, per-
díamos um jogador».

Luís Filipe  � Silva

E a Taça de Portugal em an-
debol foi parar à cidade de 
Guimarães. Os responsáveis 
do Xico Andebol já haviam 
demonstrado essa vontade e 
os jovens atletas do clube fi-
zeram-lhes a vontade, mos-
trando no pavilhão uma supre-
macia sobre o Sporting que à 
partida era amplamente favo-
rito, mas que acabaria por ce-
der à vontade e concentração 
dos vimaranenses.

Numa partida marcada pelo 
excessivo número de exclusões 
(oito para o Xico e seis para 
o Sporting), foram os vimara-
nenses aqueles que mostraram 
maior serenidade num jogo 
decisivo como este. A equipa 
de Nuno Santos entrou melhor, 
ganhou alguma vantagem e 
não se intimidou quando o 
Sporting tentou reagir.

Com uma vantagem de ape-
nas três golos ao intervalo, o 
Xico entrou para a segunda 

parte mais personalizado, ao 
passo que o Sporting e os seus 
jogadores nunca conseguiram 
disfarçar o nervosismo que im-

perava no colectivo e passa-
ram a acumular erros defensi-
vos sucessivos que acabariam 
por custar caro.

Jogo relançado
Contudo, o jogo ficaria relan-

çado nos últimos 10 minutos, 
quando o Sporting conseguiu 

igualar (21-21). Mas quando se 
previa a reviravolta, eis que o 
Xico voltou a dar uma lição de 
maturidade ao Sporting, mos-

trando sangue frio. Nesta fase, 
o Sporting desperdiçou boas 
situações ao passo que o Xico 
foi extremamente eficaz, com  
César Gonçalves, Nuno Silva e 
Rui Silva a cotarem-se como 
homens-golo, e o guarda-redes 
Paulo Sampaio a voltar a cotar-
-se como um dos melhores den-
tro das quatro linhas.

Pavilhão Dr. Eduardo Mansinho, 
em Tavira

Árbitros: Eurico Nicolau e Ivan Santos

Xico 27
Paulo Sampaio; Jorge Rodrigues (1), 
João Ferraz (5), César Gonçalves, (6), 
Pedro Barbosa (1), Marino Machado, 
José Rodrigues, Rui Silva (5), Nuno 
Silva (6) e João Silva (3).

Treinador: Nuno Silva

Sporting 24
Humberto Gomes (Ricardo Correia); 
Carlos Galambas (1), Pedro Portela 
(3), Bruno Moreira (2), Petric, Pedro 
Solha (3), Ricardo Dias (2) Lesjak, 
João Pinto (6), Pedro Seabra (2), 
Hugo Rocha (2) e Fábio Magalhães 
(4).

Treinador: Paulo Faria

Marcha do marcador: 10’ (3-4); 20’ 
(9-7); 30’ (15-12); 40’ ( 19-15); 50’ (21-
20) e 60’ (27-24.

Atletas do Xico exultam com a conquista da Taça de Portugal

Xico Andebol venceu a Taça de Portugal em Tavira ao derrotar o Sporting 

A vontade de levar o “caneco”
suplantou o favoritismo do adversário

Paula Ferrão, presidente do Xico

«Vamos abdicar
das competições europeias»

O técnico Nuno Santos já havia comunicado em primeira 
mão que o Xico Andebol iria abdicar da sua participação 
na Taça dos Vencedores das Taças, mas foi pela voz da pre-
sidente do clube vimaranense, Paula Ferrão, que chegou a 
confirmação oficial. «A experiência que tivemos este ano na 
Challenge foi óptima em termos desportivos ma sem termos 
financeiros não foi o melhor para o clube e nós queremos 
apostar no clube, que é um clube de formação. Este ano 
vamos virar-nos para isso e deixar de lado as competições 
europeias. Foi uma opção que já tínhamos tomado antes 
de chegarmos aqui. Tivemos apoios da Câmara, pessoas 
amigas e Federação, a quem agradecemos mas não foi o 
suficiente», referiu.

Presidente da FAP alerta

«Desistência resulta
em penalizações duras»

O presidente da Federação de Andebol de Portugal, 
Henrique Torrinha, alertou o Xico para as consequências 
da desistência das competições europeias. «São muitas as 
penalidades que têm no nosso regulamento porque quem 
conquista o direito desportivo de participar numa competi-
ção internacional tem que ir, sob pena de penalizações algo 
pesadas. Espero que analisem bem os regulamentos e tomem 
a decisão certa de representar o país, já que conquistaram 
esse direito desportivo», disse.

Nuno Santos era um treinador feliz

«Vencer a Taça
era tudo o que queríamos»

LUÍS FORRA/LUSA

DM

Nuno Santos elogiou os seus jogadores
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Xico Andebol 
conquistou 
Taça de Portugal

O Xico Andebol conquistou on-
tem a Taça de Portugal de an-
debol masculino, ao bater na 
final o Sporting, por 27-24, em 
jogo disputado no pavilhão 
Dr. Eduardo Mansinho, em 
Tavira. Os responsáveis vimara-
nenses anunciaram que vão re-
nunciar à participação nas com-
petições europeias.
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